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আল-লাজোতুশ শারইযযাি হলদ-দাওযাহত ওযাে-েুসরাি 
 

 

 

 

 



ঢাকার পতনের জেয দায়ী কক? (পর্ব – ২) • 3 
 

 

 

ঢাকার পতনের জেয 

দায়ী কক? 

(পর্ব - ২) 

মলু 

উস্তাদ আবু আেওযার আল হিহি িাহিযাহুল্লাি 

অনরু্াদ 
অনুর্াদ বর্ভাগ 
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এই র্ইয়ের স্বত্ব সকল মুসহলনমর জেয সংরহিত। পুয়রা র্ই, র্া বকছ ুঅংশ 
অনলাইয়ন (বপবিএে, িক অথর্া ইপার্ সহ ফে ফকান উপায়ে) এর্ং 
অেলাইয়ন (বপ্রন্ট অথর্া েয়টাকবপ ইতযাবদ ফে ফকান উপায়ে) প্রকাশ করা, 
সংরক্ষে করা অথর্া বর্বি করার অনুমবত রয়েয়ছ। আমায়দর অনুমবত ফনোর 
প্রয়োজন ফনই। তয়র্ শতব হল, ককাে অবস্থানতই বইনয ককাে প্রকার পহরবততে, 
পহরবর্তে, সংনযাজে, হবনযাজে করা যানব ো।  

- কততবপক্ষ  
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সম্পাদনকর কথা 

হপ্রয তাওি়ীদবাদ়ী ভাই ও কবানেরা! মুিতারাম উস্তাদ আবু আেওযার আল 
হিহি িাহিযাহুল্লাি’র ‘ঢাকার পতনের জেয দায়ী কক? (পর্ব – ২)’ গুরুত্বপূণত 
একহি রিো আপোনদর সম্মুনে হবদযমাে। গুরুত্বপূণত এই কলোয হতহে ঢাকার 
পতনের জেয দায়ী কক? ইসলানমর োনম কয পাহকস্তাে কদশহি ততহর 
িনযহিনলা, ১৯৭১ সানল তা হিেহিত িওযার জেয দায়ী কক হিনলা? 
পাহকস্তানে এই প্রনের উত্তর, বাংলানদনশ এই প্রনের উত্তর এবং ভারনত এই 
প্রনের উত্তর হক? আর তার প্রকৃত বাস্তবতা হক? তা সংনিনপ এবং 
সুস্পষ্টভানব তুনল র্নরে। হেিঃসনিনি এই প্রবনে আমরা ঢাকার পতনের জেয 
দায়ী কক? তা সুস্পষ্টভানব র্ুঝয়ত পারয়র্া ইেশাআল্লাি। 

এই কলোহির উদুত সংস্করণ ইহতপূনবত ‘জামাআত কানযদাতুল হজিাদ 
উপমিানদশ শাো’র অহিহসযাল উদুত মযাগাহজে ‘োওযানয গাযওযানয হিি’ 
এর গত জােুযাহর ২০২৩ ইংনরহজ সংেযায ‘সুক্বুয়ত ঢাকাহ্ কা বজম্মাহ্বার 

ফকান?’ ( ر وکن؟داھہک اک ذہم ڈوقسط  ا ) হশনরাোনম প্রকাহশত িয। অত়ীব 
গুরুত্বপূণত এই কলোহির মূল বাংলা অেুবাদ আপোনদর সামনে কপশ করহি। 
আলিামদুহলল্লাি, িুম্মা আলিামদুহলল্লাি। 

আম-োস সকল মুসহলম ভাই ও কবানের জেয এই হরসালািহি ইেশাআল্লাি 
উপকার়ী িনব। সম্মাহেত পাঠকনদর কানি হেনবদে িনলা- কলোহি গভ়ীরভানব 
বারবার পড়নবে, এবং হেনজর করণ়ীয সম্পনকত সনিতে িনবে ইেশাআল্লাি। 
আল্লাি এই রিোহি কবুল ও মাকবলু করুে! এর িাযদা বযাপক করুে! 
আম়ীে। 

সম্পাদক 
29ই রজর্, ১৪৪৪ হিজর়ী 

21ই ফেব্রুোবর, ২০২৩ ইংনরহজ 
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ঢাকার পতনের জেয  

দায়ী কক? 

(পর্ব - ২) 

উস্তাদ আবু আেওযার আল হিহি িাহিযাহুল্লাি 

মুজিবুর রহমানের কার্যকলাপ 

পাবকস্তায়ন মুবজর্ুর রহমানয়ক একজন গাদ্দার ও বর্শ্বাসঘাতক ময়ন করা হে। 

পাবকস্তান বর্ভবির ফপছয়ন মূল অপরাধী তায়কই জ্ঞান করা হে। অপরবদয়ক 

র্াংলায়দয়শ মুবজর্য়ক জাতীে র্ীর ও ফনতা ময়ন করা হে। শুধ ুতাই নে; র্রং এক 

ফেবের ফলায়কর কায়ছ বতবন জাবতর বপতার মেবাদা রায়েন! 

বকন্তু আমায়দর রাে হয়লা, মুবজয়র্র র্যাপায়র এই সমস্ত োমনেযাহলমূলক র্ির্য তার 

ভূবমকা পুয়রাপুবরভায়র্ র্েবনা করয়ত পায়র না। এয়ত ফকান সয়েহ ফনই ফে, মুবজর্ 

একজন জাবলম তাগুত বছয়লা। র্াংলায়দয়শর ক্ষমতার মসনয়দ র্য়স ‘মানর্ রবিত 

আইন ও দৃবিভবি’র উপর বভবি কয়র ১৯৭২ ফথয়ক ১৯৭৫ সাল পেবন্ত ফস এর্ং 

তার দল ফদয়শ সন্ত্রাস ও ননরাজয বর্স্তার কয়রবছয়লা। বকন্তু এটাও সতয ফে, ১৯৬৪ 

সাল ফথয়ক ১৯৭১ সাল পেবন্ত ফস সর্বদক ফথয়কই র্াংলায়দয়শর জনবপ্রে ফনতা 

বছয়লা। ১৯৭০ সায়লর বনর্বািয়ন বনর্বাবিত হওোর অয়নক আয়গই পূর্ব র্াংলার 

জনসাধারে তায়ক বনয়জয়দর ফনতা বহয়সয়র্ ফময়ন বনয়েবছয়লা।  

পাবকস্তান বর্ভবির ফপছয়ন একমাত্র মুবজর্ুর রহমায়নর হাত বছয়লা র্া বতবন এয়ক্ষয়ত্র 

ফকন্দ্রীে অপরাধী বছয়লন – বর্ষেটা এমন নে। েবদও বতবন উয়েেয়োগয অয়নক 

ভূবমকাই পালন কয়রবছয়লন, একথা সতয। অপরাপর রাজনীবতবর্দয়দর ময়তা মুবজর্ুর 
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রহমায়নরও শবি ও ক্ষমতার লালসা বছয়লা। তার ভূবমকা একই সময়ে ফধাোঁোশাচ্ছন্ন, 

ববমুেী, ফস্বচ্ছািাবরতার বশকার এর্ং ফমবকোয়ভবল নীবত আবেত1 বছয়লা। 

সর্য়িয়ে র্ড় কথা হয়লা, বতবন ক্ষমতার জনয অহঙ্কারী প্রবতবিোশীল স্বভায়র্র 

পাবকস্তাবন ফজনায়রলয়দর েুবশ রাোর ফিিা কয়রয়ছন। একই সময়ে বনয়জর দয়লর 

র্াঙাবল জাতীেতা পূজাবর এর্ং স্বাধীনতাকামী সকলয়কই েুবশ রােয়ত ফিিা 

কয়রয়ছন। বতবন পরস্পর বর্য়রাধী গুোগুয়ের অবধকারী বছয়লন।  

মুবজর্ুর রহমান প্রধানত একজন পদয়লাভী রাজনীবতবর্দ বছয়লন। এ কারয়ে ১৯৬০ 

সাল ফথয়ক ১৯৭১ সাল পেবন্ত ১০ র্ছর সময়ের ময়ধয আমরা তার মায়ঝ পরস্পর 

বর্য়রাধী প্রর্েতা ফদেয়ত পাই। একবদয়ক ষায়টর দশয়কর শুরুয়ত পাবকস্তান ফথয়ক 

আলাদা হওোর জনয তায়ক পবরকল্পনা ও ষড়েন্ত্র করয়ত ফদো োে। অপরবদয়ক 

১৯৬৯ সায়লর পর তায়ক বভন্ন ধরয়নর ভূবমকা পালন করয়ত ফদো োে। 

 মুজিব.. একিে গাদ্দার ও জবশ্বাসঘাতক 
ভারয়তর একজন র্াঙাবল ফলেক ময়নাজ র্াসুবক'র র্েবনা ময়ত –  

১৯৫৬ সায়ল ফশে মুবজর্ুর রহমান তায়ক ফর্ইবজং-এ একথা র্য়লন ফে, ফশষ পেবন্ত 

বতবন পূর্ব পাবকস্তানয়ক স্বাধীন কয়রই ছাড়য়র্ন।2 ১৯৭২ সায়ল কলকাতাে ববতীের্ার 

েেন তায়দর সাক্ষাৎ হে, তেনও মুবজর্ ময়নাজ র্াসুয়ক ফর্ইবজং-এ র্লা কথাটা 

স্মরে কবরয়ে ফদন3। বকন্তু এোয়ন পাঠকয়দর কায়ছ এ কথা র্য়ল রাো জরুবর ময়ন 

করবছ ফে, ঐ সমেটার (৫৬ ফথয়ক ৮২ সায়লর ময়ধয) আরও বকছ ু র্াঙাবল 

রাজনীবতবর্য়দর মায়ঝ এই (পবিম পাবকস্তান ফথয়ক পূর্ব পাবকস্তান বর্বচ্ছন্ন করার) 

 
1 ইিাহলযাে রাজে়ীহতহবদ এবং সাহিহতযক হেনকালা কমহকযানভহলর হদনক সম্বে কনর বলা িয কমহকযানভহল-
ে়ীহত। কমহকযানভহল রাজে়ীহত ও িমতার জেয কযনকানো র্রনের তবর্ অববর্ কাযতক্রনম অংশগ্রিণ করা 
উপযুক্ত মনে করনতে। 

2  তাজ িাশহম রহিত Fifty years of Bangladesh, 1971—2021: Crises of culture, 
development, Governance and Identity,  

3 মািিুজ আল বার়ী রহিত ‘এক অহভযুনক্তর বযানে আগরতলা মামলা’ 
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দৃবিভবি বিোশীল বছয়লা। পূয়র্বর আয়লািনাে4 আমরা তার বকছ ুউদাহরে উয়েে 

কয়রবছ। 

১৯৬৩ সায়ল মুবজর্ পূর্ব পাবকস্তানয়ক ভারয়তর সাহায়েয পাবকস্তায়নর র্াম র্াহু 

ফথয়ক আলাদা করার ইচ্ছাে, ভারয়তর আগরতলাে এক ফগাপন নর্ঠয়ক ফোগদান 

কয়রন। মুবজয়র্র ভাবতজা ফশে শহীদুল ইসলায়মর র্েবনা ময়ত, মুবজর্ুর রহমায়নর 

সায়থ আলী ফরজাও ওই ষড়েয়ন্ত্র অংশীদার বছয়লন। শিীন্দ্র লাল বসং – ঐ সমে 

ভারয়তর বত্রপুরা রায়জযর প্রধানমন্ত্রী বছয়লন। বতবন র্াংলায়দয়শর একজন বর্েযাত 

সাংর্াবদক ও ফলেক েয়েজ আহমদয়ক ১৯৯১ সায়ল বদবেয়ত একবট স্বািরকৃত পত্র 

বদয়েয়ছন। ফসোয়ন বতবন র্য়লয়ছন: 

“১৯৬৩ সায়ল ফশে মুবজর্ুর রহমান ১০ জন সদসয সহ আগরতলাে আমার 

র্াংয়লাে আয়সন। মুবজর্ ভাইয়ের আয়র্দয়নর ফপ্রবক্ষয়ত ফকন্দ্রীে সরকায়রর 

প্রধানমন্ত্রী পবিত জওহরলাল ফনয়হরুর সয়ি সাক্ষাৎ কবর। বকন্তু বতবন মুবজর্ুর 

রহমায়নর পক্ষ ফথয়ক আয়র্দনকতত বত্রপুরা ফথয়ক ফকান রকয়মর ফপ্রাপাগান্ডা 

পবরিালনার অনুমবত বদয়ত অসম্মবত জানান। তার কারে বছয়লা: িীয়নর সয়ি েুয়ের 

পর বতবন (ফনয়হরু) এত র্ড় ঝুোঁবক বনয়ত নতবর বছয়লন না। এ কারয়ে ১৫ বদন 

অর্স্থায়নর পর বতবন (মুবজর্) বত্রপুরা ফথয়ক িয়ল োন5। 

এ সমস্ত দলীল ফথয়ক এটা স্পি হয়ে োে ফে, ১৯৬৩ সায়ল মুবজর্ ভারয়তর সাহায়েয 

পূর্ব পাবকস্তানয়ক বর্ভি করয়ত ফিয়েবছয়লন। বকন্তু ফনয়হরু এই পবরকল্পনার মায়ঝ 

ঝুোঁবক অনুভর্ কয়রন। মুবজর্য়ক সামাবজক ও সামবরক সাহােয না ফদোর বর্ষেবট 

মুবজয়র্র পবরকল্পনা পায়ে ফদে।  

এরপরও মুবজর্ স্থানীে বর্ভবিকামী বহেুয়দর সয়ি ফোগায়োগ অর্যাহত রায়েন। 

মুবজর্ বর্য়শষ কয়র বিিরঞ্জয়নর সয়ি ফোগায়োগ রােয়তন। বিিরঞ্জয়নর ইচ্ছা বছয়লা: 

পূর্ব পাবকস্তায়নর িারবট অথর্া পাোঁিবট ফজলায়ক স্বাধীন র্িভূবম (অথবাৎ স্বােিশাবসত 

 
4  ঢাকার পতনের জেয দায়ী কক? – উস্তাদ আবু আেওযার আল হিহি িাহিযাহুল্লাি  

হলঙ্ক - https://gazwah.net/?p=41577 

5  বদরুদ্দ়ীে ওমর রহিত ‘the Emergence of Bangladesh, volume 2, rise of Bengali 
Nationalism 
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বহেু এলাকা) বহয়সয়র্ স্বাধীন করা। এোনেই কশষ েয; বরং মুবজর্ ঢাকাে 

অর্স্থানকারী ভারতীে বকছ ু বশল্প উয়দযািা এর্ং ভারতীে দূতার্ায়সর সয়িও 

ফোগায়োগ অর্যাহত ফরয়েয়ছন।  

এ সমস্ত র্াস্তর্তা অস্বীকার করা সম্ভর্ নে। বকন্তু এই কাবহনীর অপর একটা বদকও 

রয়েয়ছ। 

 

মুজিব একিে স্বনেশনেমী 
র্লা হে, ১৯৬৬ সায়ল আওোমী লীগ এর্ং অনযানয র্াঙালী দলগুয়লার পক্ষ ফথয়ক 

উপস্থাবপত ‘ছে দো দাবর্’ ফমৌবলকভায়র্ ফদশ বর্ভায়গর জনয বছয়লা না। আইেুর্ 

োন এর্ং ভুয়টাসহ পবিম পাবকস্তায়নর প্রাে সকল রাজননবতক ফনতা দাবর্গুয়লার 

অবত সূক্ষ্ম বছদ্রায়েষে করয়ত বগয়ে ফসটায়ক ‘জাবতবর্য়রাধী’, ‘বর্য়দ্রাহাত্মক’ এর্ং 

‘ফদশ বর্ভায়গ উবুেকারী’ র্য়ল আেযা ফদে। বর্পরীয়ত মুবজর্ সর্বদাই দাবর্ কয়র 

এয়সয়ছন, ঐ ছে দো দাবর্ মূলগতভায়র্ ফদশ বর্ভবির জনয নে। ছে দোর 

দাবর্গুয়লা মূলত রাষ্ট্রীে র্যর্স্থাে পবরর্তবন ও সংস্কার সাধয়নর জনয এর্ং ‘হুমবক’ 

বহয়সয়র্ প্রস্তুত করা হয়েবছয়লা।  

১৯৬৬ সায়লর ফম মায়স সরকার মুবজর্য়ক এই ‘বর্ভবিমূলক’ ছে দো দাবর্র 

কারয়ে ফগ্রপ্তার কয়র। বকছুবদন পয়রই ‘আগরতলা ষড়েন্ত্র মামলা’ে মুবজর্ অবভেুি 

হন। েয়ল ১৯৫৮ সাল ফথয়ক ১৯৬৫ সায়লর মাঝামাবঝ সময়ের ময়ধয ফশে মুবজর্ 

ফর্শ কয়েকর্ার ফজয়ল োন। ৫৮ ফথয়ক শুরু কয়র ৬৯ এর ২২য়শ ফেব্রুোবর পেবন্ত 

মুবজর্ দীঘব সমে ফজয়ল অবতর্াবহত কয়রন। কয়েকর্ার অল্পবদয়নর জনয এর্ং 

কয়েকর্ার র্ছরোয়নক সময়ের জনয। 

বকন্তু মুবজয়র্র ছে দো দাবর্র বর্রুয়ে পাবকস্তান সরকায়রর এই বছদ্রায়েষে ও 

বহংসাত্মক আিরে পবরয়শয়ষ তায়দর আশা-আকাঙ্ক্ষার বর্পরীত েল বনয়ে আয়স। 

সরকায়রর প্রবতয়শাধপরােে আিরে মুবজর্য়ক আরও ফর্বশ জনবপ্রে কয়র তুয়ল। 

১৯৬৯ সায়লর সূিনাকায়ল ১৭ই জানুোবরয়ত ঢাকা বর্শ্ববর্দযালয়ের বশক্ষাথবীরা 

একটা আয়োলন শুরু কয়র। তারা মুবজয়র্র উপর ফথয়ক আগরতলা ষড়েন্ত্র মামলা 
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প্রতযাহায়রর দাবর্ জানাে। আয়োলয়নর েয়ল পবরয়শয়ষ আইেুর্ োন ফশে মুবজর্ুর 

রহমান সহ উি মামলাে অবভেুি সকলয়ক মুবি বদয়ত র্াধয হে।  

মুবি লায়ভর পর ফশে মুবজর্ুর রহমান পাবকস্তান বর্ভবি অথর্া স্বাধীন র্াংলায়দয়শর 

র্যাপায়র ফকান কথা র্য়লনবন। র্রং বর্পরীত ঘটনা ঘয়ট। ১৯৬৯ সায়লর ১৩ই মািব, 

ইসলামার্ায়দ আয়োবজত র্যবিগত এক ননশয়ভায়জ মুবজর্ আইেুর্ োনয়ক 

র্যবিগতভায়র্ আশ্বস্ত করার ফিিা কয়রন ফে, তার ৬ দো দাবর্ পাবকস্তানয়ক 

সুসংহত ও ঐকযর্ে করার ফক্ষয়ত্র সহােক র্য়লই প্রমাবেত হয়র্। একথাে মুবজর্ 

আইেুর্ োনয়ক বর্শ্বাস করায়নার ফিিা কয়রন। মুবজয়র্র সহকারী মওদুদ আহমদ 

ফসোয়ন উপবস্থত বছয়লন। উবন পরর্তবীয়ত র্য়লবছয়লন, “এই আয়োজয়নর পর 

মুবজর্য়ক অয়নক আনবেত ও আশ্বস্ত র্য়ল ময়ন হবচ্ছয়লা। তার ধারো বছয়লা - 

ফসনার্াবহনী এ বর্ষয়ের স্পশবকাতরতা, নাজুকতা ও ওজে পহরমাপ করনত ফপয়রয়ছ। 

তারা ভবর্ষযয়ত পাবকস্তায়নর বর্ভবিয়রাধ ও সংহবত-রক্ষা করয়ত জনসাধারয়ের 

সম্মবতর বর্ষয়ে গুরুত্ব বদয়র্। শবি প্রয়োগ কয়র বকছ ুকরয়ত োয়র্ না6। 

ইসলামার্াদ ফথয়ক মুবজয়র্র পূর্ব পাবকস্তায়নর ফেরার পরপরই আওোমীলীগ ১৯৬২ 

সায়লর সংবর্ধায়নর সংয়শাধনী বর্য়লর েসড়া নতবর কয়র। ফসোয়ন অনযানয বর্ষয়ের 

পাশাপাবশ বনয়নাি পয়েন্টগুয়লার র্যাপায়র সকয়লই একমত হে: 

রায়ষ্ট্রর নাম ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাবকস্তান র্হাল রাো হয়র্। 

রাষ্ট্রপ্রধায়নর জনয মুসহলম হওোর শতবও র্হাল রাো হয়র্, ফেমনটা ১৯৬২ সায়লর 

সংবর্ধায়ন করা হয়েয়ছ। 

পুয়রা ফদয়শ একই কায়রবি জাবর রাো হয়র্।7 

েসড়াে ফসকুলাবরজম অথর্া ফদশ বর্ভবির র্যাপায়র ফকান পয়েন্ট অন্তভুবি বছয়লা 

না। 

 
6 মওদুদ আিমদ রহিত ‘Bangladesh Constitutional Quest for Autonomy’ 

7 মওদুদ আিমদ রহিত ‘Bangladesh Constitutional Quest for Autonomy’ 
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এরপর মুবজর্ ইোবহো োয়নর বলগাল ফেমওোকব অিবার (ফেোয়ন পাবকস্তানয়ক 

অবর্ভি রাোর নীবতমালা বছয়লা) ফময়ন িলার ওোদা কয়রন এর্ং ১৯৭০ সায়লর 

পালবায়মন্ট বনর্বািয়নও অংশগ্রহে কয়রন, ফেন আইয়নর েসড়া নতবর করা োে।  

১৯৭০ সায়লর বনর্বািয়ন, বনর্বািনী প্রিারোকায়লও মুবজর্ অথর্া আওোমী লীগ 

র্াংলায়দয়শর স্বাধীনতার ফকান কথা উঠােবন। তাই মুবজয়র্র লক্ষয-উয়দ্দশয বছয়লা - 

পাবকস্তানয়ক বর্ভি করা এর্ং মুবজয়র্র ছে দো দাবর্র কারয়েই পাবকস্তান বর্ভি 

হয়েবছয়লা - এ ধরয়নর দাবর্ সবঠক নে। 

১৯৭০ সায়লর বনর্বািয়ন আওোমী লীগ সংেযাগবরষ্ঠ জনগয়ের ফভাট ফপয়ে ভূবমধ্বস 

বর্জে অজবন কয়র। একই সময়ে মুবজর্ অবর্ভি পাবকস্তায়নর প্রধানমন্ত্রী হর্ার জনয 

ফকামর ফর্োঁয়ধ ফনয়ম পয়ড়ন। েবদও বতবন ১৯৬০ এর দশয়কর শুরুর বদয়ক পূর্ব 

পাবকস্তানয়ক পবিম পাবকস্তান ফথয়ক আলাদা করার জনয সর্বাত্মক প্রয়িিা 

কয়রবছয়লন, বকন্তু পরর্তবী অর্স্থা ফথয়ক ফর্াঝা োে ফে, ১৯৬৩ সায়ল ফনয়হরুর 

অসম্মবত মুবজর্য়ক বনয়জর বিন্তা পবরর্তবন করয়ত র্াধয কয়রবছয়লা। অতঃপর ১৯৬৩ 

সাল ফথয়ক ১৯৭১ সাল পেবন্ত সময়ের ময়ধয র্াংলায়দয়শর পুয়রাপুবর স্বাধীনতার 

র্যাপায়রও মুবজয়র্র অর্স্থান নমনীে বছয়লা।  

১৯৭০ সায়লর বিয়সম্বয়র পাবকস্তায়নর জাতীে বনর্বািয়ন জেলায়ভর পর মুবজর্ 

পবিম পাবকস্তান ফথয়ক স্বাধীনতা অজবয়নর জনয েুে-বর্গ্রয়হর ময়তা কবঠন পথ 

অর্লম্বন করয়র্ন - এমন ফকান প্রয়োজনই আর বছয়লা না। তার পয়ক্ষ তেন 

পাবকস্তায়নর আগামী প্রধানমন্ত্রী হওোর প্রতযাশা করার র্হু কারে উপবস্থত বছয়লা। 

র্রার্রই পদয়লাভী মবজর্ুর রহমায়নর সমস্ত প্রয়িিার ফকন্দ্রবর্েু বছয়লা বনয়জয়ক 

অবর্ভি পাবকস্তায়নর আগামী বদয়নর প্রধানমন্ত্রী বহয়সয়র্ ফদো। অতঃপর রাষ্ট্রপবত 

ইোবহো োন বনর্বািয়নর পর ১৯৭১ সায়ল ঢাকাে অনুবষ্ঠত তার প্রথম জনসভাে 

মুবজর্ুর রহমানয়ক ‘পাবকস্তায়নর আগামী বদয়নর প্রধানমন্ত্রী’ র্য়ল অবভবহত কয়রন। 

মাবকবন ফেট বিপাটবয়ময়ন্টর একবট ফগাপন নবথপয়ত্র এই আভাস পাওো োে ফে, 

মুবজর্ এর্ং ইোবহো োয়নর মায়ঝ একবট িুবি হয়েবছয়লা। ফসই িুবি অনুোেী 
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ইোবহো োন পাবকস্তায়নর রাষ্ট্রপবত এর্ং মুবজর্ুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হয়র্ন8। তায়দর 

উভয়ের মায়ঝ ফর্াঝাপড়া এতটা ভায়লা বছয়লা ফে, মুবজয়র্র ফনততত্বাধীন আওোমী 

লীগ সরকায়র ইোবহো োনয়ক রাষ্ট্রপবত বহয়সয়র্ র্হাল রােয়ত িাইয়তন। সর্য়িয়ে 

মজার বর্ষে হয়লা, আিবার ফকন্ট ব্লাি (১৯৭১ সায়ল পূর্ব পাবকস্তান মাবকবন 

দূতার্ায়সর কনসাল ফজনায়রল) ১৯৭১ সায়লর ২৯ ফশ জানুোবরয়ত মাবকবন ফেট 

বিপাটবয়মন্টয়ক ফপ্রবরত তার এক দীঘব ফগাপন বিবঠয়ত বলয়েয়ছন: “আওোমী লীগ 

সরকায়রর পবরিালনা পষবয়দর তাবলকাে বনয়নাি র্যবির্গব বনর্বাহী পবরষয়দর 

গুরুত্বপূেব পদগুয়লার অবধকারী হয়র্ন:- 

প্রধানমন্ত্রী: ফশে মুবজর্ুর রহমান 

রাষ্ট্রপবত: এ এম ইোবহো োন 

নযাশনাল অযায়সম্ববল বস্পকার: জবহর উবদ্দন আহমদ (আওোমী লীগ এম এন এ) 

পররাষ্ট্রমন্ত্রী: িক্টর কামাল হুসাইন (আওোমী লীগ এমএনএ)  

মূল মন্ত্রোলে: সাইয়েদ নজরুল ইসলাম (আওোমী লীগ এম এন এ) 

অথবমন্ত্রী/অথবননবতক পবরকল্পনা প্রধান: রহমান ফসার্াহান (ঢাকা ইউবনভাবসববটর 

র্ামপন্থী দক্ষ অথবনীবতবর্দ) 

র্াবেজযমন্ত্রী: মবতউর রহমান অথর্া এম আর বসবদ্দকী (উভেই আওোমী লীয়গর 

এম এন এ)”9 

এসমস্ত পয়দ বর্শৃঙ্খলা সৃবি কয়র ফরয়েবছয়লা জুলবেকার আলী ভয়ুটা এর্ং ওই সমস্ত 

পাবকস্তাবন ফজনায়রলরা, োরা ১৯৭১ সায়লর মািব মায়স অথর্া অনয ফেয়কায়না 

 
8 Department of State, Airgram, Confidential, From Archer Blood, US Consul 
General, Dacca, January 29, 1971, The American Papers: Secret and Confidential, 
India-Pakistan-Bangladesh Documents 1965–1973, Compiled and Selected by 
Roedad Khan 

9  Department of State, Airgram, Confidential, From Archer Blood, US Consul 
General, Dacca, January 29, 1971, The American Papers: Secret and Confidential, 
India-Pakistan-Bangladesh Documents 1965–1973, Compiled and Selected by 
Roedad Khan 
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সময়ে মুবজর্য়ক ক্ষমতা হস্তান্তর করয়ত িাইবছয়লা না। তায়দর জনয এটা কল্পনা করাই 

অসম্ভর্ বছয়লা ফে, একজন র্াঙাবল পাবকস্তায়নর বলিার হয়ে োয়র্! 

১৯৭১ সায়লর ২৮য়শ ফেব্রুোবরয়ত ইোবহো োন, জুলবেকার আলী ভয়ুটার 

বপপলস পাবটবর িায়প মািব মায়স অনুয়ষ্ঠে নযাশনাল অযায়সম্ববল বমবটং মুলতবর্ ফঘাষো 

কয়রন। এই বমবটং স্থবগত করার উয়দ্দশয বছয়লা - মুবজর্ এর্ং ভুয়টায়ক ফেন পাবকস্তান 

সরকায়রর রূপয়রো প্রেেয়নর জনয একক ফকান বসোয়ন্তর উপর বনয়ে আসা োে। 

১লা মািব ইোবহোর ভাষয়ের পর ঢাকা ইউবনভাবসববটর বশক্ষাথবীয়দর পক্ষ ফথয়ক 

মুবজয়র্র উপর িাপ প্রয়োগ করা হে, বতবন ফেন স্বাধীনতার ফঘাষো বদয়ে ফদন। বকন্তু 

একবট স্বাধীন, সার্বয়ভৌম, স্বােিশাবসত র্াংলায়দয়শর দাবর্ ফতালার পবরর্য়তব মুবজর্ 

ইোবহোর কায়ছ বনয়নাি িারবট শতব পূরে করার দাবর্ জানান:  

১. তাৎক্ষবেকভায়র্ মাশবাল ল' এর পবরসমাবপ্ত। 

২. ফসনার্াবহনীর র্যারায়ক বেয়র োওো।  

৩. ফসনার্াবহনীর হস্তয়ক্ষয়পর কারয়ে জায়নর ক্ষেক্ষবতগুয়লার নযােপূেব তদন্ত।  

৪. তাৎক্ষবেকভায়র্ (মুবজয়র্র কায়ছ) ক্ষমতা হস্তান্তর।  

অথবাৎ এয়সম্ববল অনুষ্ঠান এর্ং আইবন রূপয়রো নতবর করার আয়গই (এই সমস্ত শতব 

ফেন পূরে করা হে)10 

এসর্ ছাড়াও আরও অয়নক প্রমাে রয়েয়ছ, ফেগুয়লার বারা এটা সার্যস্ত হয়ে োে 

ফে, ফস সমেটায়ত মুবজয়র্র লক্ষয উয়দ্দশয পাবকস্তানয়ক ববেবিত করা বছয়লা না। 

র্রং অবর্ভি পাবকস্তায়নর প্রধানমন্ত্রী হওোই তার উয়দ্দশয বছয়লা। এেন তাহয়ল 

ওই সমস্ত প্রমাোবদর ওপর একটু দৃবি র্ুবলয়ে আসা োক! 

রাষ্ট্রপবত ইোবহো োন ফে ভাষয়ে নযাশনাল এয়সম্ববলর প্রথম ফসশন মূলতবর্ করার 

ফঘাষো ফদন, তা পূর্ব পাবকস্তায়নর সর্বত্র প্রিি জনয়রাষ ও বর্ক্ষুব্ধ গেপ্রবতবিোর 

সৃবি কয়র। ১৯৭১ সায়লর ৭ ই মায়িবর মুবজয়র্র ভাষে বছয়লা তারই েল ও 

 
10 G.W Chaudhury রহিত The Last Days of United Pakistan 
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প্রবতবিোমূলক অবভর্যবি। েবদও এই ভাষয়ে অয়নক অস্পি ইবিত বছয়লা, তা 

সয়েও স্বাধীনতা ও সার্বয়ভৌম রাষ্ট্র প্রবতষ্ঠার ফঘাষো এই ভাষয়ে বছয়লা না। 

৭ই মািব মুবজর্ ইোবহো সরকায়রর বর্রুয়ে একবট শাবন্তপূেব অবহংস অসহয়োগ 

আয়োলয়নর িাক ফদন। তার ভাষয এমন বছয়লা:  

“এর্ায়রর সংগ্রাম মুবির সংগ্রাম, এর্ায়রর সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম” 

এরপর মুবজর্ ৭ই মায়িবর ভাষয়ের ফশয়ষ দুয়টা ফলাগান উচ্চারে কয়রন:  

“জে র্াংলা এর্ং জে পাবকস্তান।”  

এ কথার সতযােন ও সমথবন অয়নয়কই কয়রয়ছন। তায়দর মায়ঝ রয়েয়ছন: এোর 

ভাইস মাশবাল এ ফক েেকার, কবর্ শামসুর রাহমান, সাংর্াবদক বনমবল ফসন, িক্টর 

জােরুোহ ফিৌধুরী এর্ং আরও কতক র্যবি। র্াস্তর্তা হয়লা মুবজর্ুর রহমান তার 

ভাষে ফশষ কয়রয়ছন পাবকস্তান এর্ং র্াংলায়দশ উভে অঞ্চয়লর জে-জাগরয়ের 

প্রতযাশা র্যি কয়র11। 

১৯৭১ সায়লর মািব মায়স মুবজর্ পাবকস্তায়ন অর্স্থানরত মাবকবন রাষ্ট্রদূত ফজায়সে 

োরলযায়ন্ডর কায়ছ আয়র্দন কয়রন, বতবন ফেন বনয়জর প্রভার্ প্রবতপবি োবটয়ে 

মুবজয়র্র কায়ছ ক্ষমতা হস্তান্তর করয়ত ইোবহো োনয়ক িাপ প্রয়োগ কয়রন। েবদ 

এটা সম্ভর্ না হে, তাহয়ল ফেন দয়ল থাকা বর্ভবিকামীয়দর ফথয়ক তায়ক (অথবাৎ 

মুবজর্য়ক) র্াোঁিায়নার জনয বনয়জর ফহোেয়ত বনয়ে ফনন। এসমে মুবজর্ বনজ জীর্য়নর 

আশঙ্কাে বছয়লন।  

র্লা হে - মুবজর্ মায়িবর শুরুর বদয়ক মাবকবন রাষ্ট্রদূত কজানসি িারলযান্ডফক র্য়লন 

ফে, বতবন একবট স্বাধীন স্বােিশাবসত র্াংলায়দশ র্ানায়ত িান না। র্রং বতবন 

র্াঙাবলয়দর সম্মানজনক অংশগ্রহয়ে একবট ‘ফেিায়রশন অে পাবকস্তান’ র্ানায়ত 

িান, ফেোয়ন র্াঙাবলরা অনযানয প্রয়দয়শর নাগবরকয়দর মতই সম্মান ও মেবাদা বনয়ে 

 
11 এ.নক েিকার রহিত ‘১৯৭১: কভতনর বাইনর’, প্রথমা প্রকাশে এবং জািরুল্লাি কিৌরু্র়ী রহিত ‘৭ মানিতর 
ভাষণ এবং হসরাজুল আলম োে’, (বাংলা তদহেক পহত্রকা, েযা হদগন্ত ৭ এহপ্রল ২০১৮ ইং) 
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ফর্োঁয়ি থাকয়র্। র্াঙাবলরা ফকানরকম কয়লাবন অথর্া নো উপবনয়র্য়শ শাবসত 

জনগয়ের ময়তা জীর্ন োপন িাে না12। 

এমনবক ১৯৭১ সায়লর ২৫য়শ মািব পাবকস্তায়নর বদক ফথয়ক ভোনক পাশবর্ক ফসনা 

অযাকশয়নর সমেয়তও মুবজয়র্র পক্ষ ফথয়ক পাবকস্তান ও র্াংলায়দয়শর র্যাপায়র 

বমবেত ও র্হুমুেী বিন্তাভার্নার আভাস পাওো োবচ্ছয়লা। মুবজর্ ২৪য়শ মািব 

ফপ্রসয়ক ফদো র্িয়র্য বত্রপক্ষীে আয়লািনা (ো ফশে মুবজর্ ইোবহো এর্ং ভুয়টার 

মায়ঝ িলমান বছয়লা) ও আলাপিাবরতার অগ্রগবতর র্যাপায়র আশা র্যি কয়রন। 

আয়লািনাে মুবজর্ েয়থি আন্তবরকতা প্রদশবন কয়রন এর্ং সামবরক কততবপয়ক্ষর হাত 

ফথয়ক ক্ষমতা বসবভল কততবপয়ক্ষর কায়ছ হস্তান্তয়রর একবট শাবন্তপূেব সমাধান ফর্র 

হওোর আশা র্যি কয়রন। এসকল কমবকাি, ফস সমেকার র্হুমুেী প্রর্েতারই 

প্রমাে র্হন কয়র। ফশে মুবজর্ তেনও আশা ফরয়েবছয়লন ফে, বতবন অবর্ভি 

পাবকস্তায়নর প্রধানমন্ত্রী হওোর পয়থ সেল হয়র্ন। 

অনযবদয়ক একই সময়ে বনয়জর কায়ছর ফলাকয়দরয়ক ঢাকা ফথয়ক ফর্র হয়ত র্য়লন। 

এছাড়া একতরো স্বাধীনতার ফঘাষো করয়ত অস্বীকার কয়রন। সম্ভার্নার বভবিয়ত 

বতবন তেনও এটাই ফিিা কয়র োবচ্ছয়লন ফে, ইসলামার্ায়দর সয়ি অবর্ভি 

পাবকস্তায়নর অধীয়ন উভে অয়ির মায়ঝ ফকান ফর্াঝাপড়াে আসা সম্ভর্ হে বক না। 

এমনবক মুবজর্ তাজউদ্দীন আহমায়দর নতবরকতত েসড়ায়ত দস্তেত করয়ত অস্বীকার 

কয়রন। ২৫য়শ মায়িব স্বাধীনতার ফঘাষো ফরকিব করায়তও অসম্মবত জানান। কারে 

পাবকস্তায়নর বদক ফথয়ক বর্শ্বাসঘাতকতার মামলা আয়রায়পর ভে বছয়লা মুবজয়র্র। 

তাজউদ্দীন স্বাধীনতার ফঘাষোর উপর স্বাক্ষর করয়ত অথর্া স্বাধীনতার ফঘাষোর 

ফরকিব করার দাবর্ জানান মুবজয়র্র কায়ছ। মুবজর্য়ক তার সয়ি ফকান বনরাপদ স্থায়ন 

িয়ল োওোর কথা র্য়লন তাজউদ্দীন। বকন্তু মুবজর্ পবরষ্কার জাবনয়ে ফদন ফে, “ঘয়র 

বগয়ে আরাম কয়র ঘুমাও। আবম ২৭য়শ মায়িব র্যাপক হরতায়লর ফঘাষো কয়র 

বদয়েবছ13।” 

 
12 G.W Chaudhury রহিত The Last Days of United Pakistan 

13 শারহমে আিমদ রহিত ‘তাজউদ্দ়ীে আিনমদ: কেতা ও হপতা’ 
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মজার বর্ষে হয়লা: র্লা হে ফে, মুবজর্ র্াংলায়দশ র্ানার্ার অবভয়োগ তাজউবদ্দয়নর 

উপর আয়রাপ কয়রন। ১৯৭২ সায়লর ১০ই জানুোবর তাবরয়ে পাবকস্তান ফথয়ক ঢাকা 

এোরয়পায়টব ফপৌোঁছার পরপরই মুবজর্ুর রহমান তাজউদ্দীনয়ক র্য়লন:  

“তাজউদ্দীন! অর্য়শয়ষ ফতামরা পাবকস্তান ফভয়ঙই বদয়ল!14” 

ফমজর ফজনায়রল োয়দম ফহাসাইন রাজা, (বেবন ফসসমে পূর্ব পাবকস্তায়নর ফজনায়রল 

অবেসার কমান্ড বছয়লন) বতবনও এই মত ফপাষে কয়রন ফে, ‘একবট স্বাধীন 

সার্বয়ভৌম র্াংলায়দয়শর পয়ক্ষ মুবজর্ বছয়লন না’। 

মুবজর্ ফমজর ফজনায়রল রাজা (বজওবস, ১৪ তম বিবভশন, পাবকস্তান আবমব, ঢাকা) 

-এর কায়ছ মায়িবর ছে অথর্া সাত তাবরয়ে এই আয়র্দন সহকায়র প্রবতবনবধ ফপ্ররে 

কয়রন ফে, তার প্রাে রক্ষার জনয তায়ক ফেন বনরাপিা ফহোেয়ত বনয়ে ফনো হে। 

োয়দম হুসাইন রাজা বলয়েন:  

“মায়িবর ছে তাবরে ফশষ ফর্লাে একজন র্াঙাবল ভদ্রয়লাক আমার গৃয়হ তাশরীে 

আয়নন এর্ং আমার সয়ি সাক্ষায়তর আয়র্দন কয়রন। র্য়লন ফে, বতবন মুবজয়র্র 

আস্থাভাজন ও কায়ছর একজন মানুষ। মুবজর্ তায়ক আমার কায়ছ পাবঠয়েয়ছন একবট 

বর্ষয়ে আয়র্দন করার জনয। ফশে মুবজয়র্র র্াতবা সংয়ক্ষয়প বছয়লা এই, বতবন তার 

দয়লর কটরপন্থী ও ছাত্রয়নতায়দর পক্ষ ফথয়ক তীব্র িায়পর বশকার। তায়দর দাবর্ 

বছয়লা, মায়িবর ৭ তাবরয়ের জনসভাে ফেন স্বাধীনতার একতরো ফঘাষো কয়র ফদো 

হে। ফশে মুবজয়র্র দাবর্ বছয়লা, বতবন একজন স্বয়দশয়প্রমী; পাবকস্তান বর্ভবির 

ফকান কােবিয়ম বতবন েুি হয়ত িান না। এ কারয়ে বতবন িান, আবম (োনদম হুসাইে 

রাজা) তায়ক ফেন বনরাপিা ফহোেয়ত বনয়ে ফনই এর্ং কযান্টনয়ময়ন্টর সীমানাে তায়ক 

আটয়ক রাবে। তায়ক ধানমবন্ডয়ত তার আর্াসস্থল ফথয়ক ফনোর জনয ফেন 

ফসনার্াবহনীর একবট দল ফপ্ররে কবর, মুবজর্ তারও আহ্বান জানান15”। 

 
14 আর কিৌরু্র়ী রহিত Bangladesh: Sheikh Mujib’s Stance on “Independent Bangladesh”: 
Sensational Revelations 

15 কমজর কজোনরল (হরিাযার্ত) োনদম কিাসাইে রাজা রহিত A Stranger in My Own Country, East 
Pakistan, 1969-1971 
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বকন্তু মুবজয়র্র এই আয়র্দন প্রতযােযান করা হে। ফজনায়রল রাজার র্ির্য অনুোেী 

ফশে মুবজর্ হার মায়ননবন। বতবন মায়িবর ৭ তাবরে রাত দুইটা র্ায়জ পুনরাে দুজন 

প্রবতবনবধ পাঠান, োরা পুনরাে একই আয়র্দন ফপশ কয়র। মুবজর্ পাবকস্তাবন 

ফসনার্াবহনীর বনরাপিা ফহোেয়ত আসয়ত িাবচ্ছয়লন। মুবজয়র্র এই ইচ্ছা সম্পয়কব 

পাক র্াবহনীর অপর এক অবেসার সতযােন কয়রন। এই অবেসার ফজনায়রল রাজা 

এর্ং মাবকবন রাষ্ট্রদূত ফজায়সে োরলযায়ন্ডর র্ির্যগুয়লাও সতযােন কয়রন16। 

পাবকস্তাবন একজন ফগাপন পুবলশ ইিয়পক্টর ‘রাজা আনার োন’। বতবন মুবজয়র্র 

পাবকস্তায়নর ফগ্রেতাবরর বদনগুয়লায়ত তার র্ার্ুবিব এর্ং র্যবিগত ফসর্য়কর দাবেত্ব 

পালন কয়রয়ছন। তার ফথয়ক মুবজর্ ও ভুয়টার মধযকার আয়লািনা সম্পয়কব গুরুত্বপূেব 

তথযার্লী জানা োে।  

র্াংলায়দশ গবঠত হওোর বকছুবদন পয়রই ভুয়টা মুবজয়র্র সয়ি সাক্ষাৎ করয়ত 

আয়সন। তেন মুবজর্ তার ফগ্রেতাবরর সমেটায়ত সংঘবটত ঘটনার্লী সম্পয়কব 

এয়কর্ায়রই ফর্ের্র বছয়লন। ১৯৭১ সায়লর ২০ ফশ বিয়সম্বর মুবজর্ ভুয়টার এই 

র্ির্য ফশায়নন ফে, পূর্ব পাবকস্তায়নর পতন এর্ং ভারয়তর সাময়ন অস্ত্র সমপবয়ের 

পয়র বতবন (অথবাৎ ভুয়টা) পাবকস্তায়নর রাষ্ট্রপবত এর্ং বিে মাোর ল' এিবমবনয়েটর 

হয়ে বগয়েয়ছন। এই র্িয়র্য মুবজর্ বদয়শহারা হয়ে োন এর্ং র্য়লন:  

“তুবম বকভায়র্ প্রধানমন্ত্রী হয়ত পায়রা? সংেযাগবরষ্ঠ জনগয়ের দয়লর ফনতা হওোর 

বদক ফথয়ক রাষ্ট্রপবত হওোর অবধকার আমার; ফতামার নে। আমায়ক এেনই ফকান 

ফরবিও অথর্া ফটবলবভশন ফেশয়ন বনয়ে িয়লা! আবম পূর্ব পাবকস্তানয়ক (পূয়র্বর 

অর্স্থাে) র্হাল করয়র্া এর্ং সর্বকছ ুবঠক কয়র ফনর্ ...17। 

এ সমস্ত তথয উপাি ফথয়ক প্রমাবেত হে ফে, একবট স্বাধীন, সার্বয়ভৌম ও 

স্বােিশাবসত পূর্ব র্াংলা অথর্া র্াংলায়দয়শর অভুযদে ঘটায়নার জনয আওোমী 

লীয়গর বর্ভবিকামী ফনতা, নীবত-বনধবারক ও ছাত্র বলিাররা দাোঁবড়য়ে বগয়েবছয়লা। 

বকন্তু এই সংগ্রায়ম সাহােয সহয়োবগতা করার ফিয়ে একবট অবর্ভি পাবকস্তায়নর 

 
16 হসহদ্দক সানলক রহিত ‘আহম ঢাকা রু্বনত কদনেহি’ 

17 দুহেযা হেউজ, দৃহষ্টভহি শ়ীষতক িকনশা (دنیا نیوز ٹاک شو ’نقطہ نظر), ১৬ হর্নসম্বর ২০১৫ ইং 
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প্রধানমন্ত্রী হওোর প্রবত ফশে মুবজর্ুর রহমায়নর আগ্রহ ও র্যাকুলতা ফর্বশ বছয়লা। 

মুবজর্ ছাড়াও এই ফেলাে আরও অয়নক ফেোয়রর উপবস্থবত বছয়লা। তারা ফেলার 

রূপ আগায়গাড়া রদর্দল কয়র বদয়েবছয়লা। 

 

জসরাি এবং জেউজিযাস সসল 
মুবজর্ুর রহমায়নর র্েী দশা ও ফগ্রপ্তাবরর সময়ে (১৯৬৬ সাল ফথয়ক ১৯৬৯ সাল 

পেবন্ত) র্াঙাবল েুর্ক ও বশক্ষাথবীরা পূর্ব পাবকস্তায়নর রাজননবতক অিয়নর উপর 

র্াস্তবর্ক অয়থবই পুয়রাপুবর প্রভার্ বর্স্তার কয়র বনয়েবছয়লা। ১৯৬৯ সায়ল বসরাজুল 

আলম োন, এ এস এম আব্দুর রর্ এর্ং আরও বকছ ুফলায়কর ফনততয়ত্ব আওোমী 

লীয়গর ছাত্র উইং এর র্ামপন্থীয়দর সয়ি ফোগায়োগ স্থাপনকারী এর্ং র্াংলায়দশ 

প্রবতষ্ঠাে সহােতাকারী েুর্কয়দর েুর্ই ধারায়লা ও অযাকবটভ অংশ - ছাত্রলীয়গর 

সদসযয়দর অবধকাংশয়কই প্রভাবর্ত কয়র ফেলয়ত সক্ষম হে। ফস সমে ফশে মুবজর্ 

ফজয়ল বছয়লন। এই ছাত্র ফনতারা একবট পূেবাি, স্বাধীন ও সার্বয়ভৌম র্াংলায়দয়শর 

জনয শুধ ুজনসমথবন ও সহােতা অজবন করয়তই সেল হেবন; র্রং পুয়রাদস্তর একবট 

সুশৃঙ্খল ও কােবকরী আয়োলন সংগবঠত কয়র ফেয়ল। ১৯৬৯ সায়লর শুরুর বদক 

ফথয়কই তারা পূর্ব পাবকস্তান এর্ং অনয শয়ব্দ র্লয়ল ‘র্াংলায়দয়শর’ জনয জনসময়ক্ষ 

প্রকায়শয স্বাধীনতার দাবর্ তুলয়ত আরম্ভ কয়র। ১৯৭০ সায়লর নযাশনাল 

অযায়সম্ববলর বনর্বািয়ন আওোমী লীয়গর ভূবমধ্বস বর্জয়ের ফক্ষয়ত্রও তারা গুরুত্বপূেব 

ভূবমকা ও কােবিম পবরিালনা কয়রবছয়লা। 

এই পবরবস্থবত নতবর করয়ত েুর্ই গুরুত্বপূেব ভূবমকা পালন কয়রন - ফগাপন র্যবিয়ত্বর 

অবধকারী ‘বসরাজুল আলম োন’। বসরাজ একজন পাক্কা ফলেবটে তথা র্ামপন্থী 

বছয়লন। বতবন ইচ্ছাকতত জনগয়ের ময়নায়োগ ও দৃবি ফথয়ক দূয়র থাকয়তন। বতবন 

দ্রুতই মুবজয়র্র সাহােযকারী ‘ছাত্রলীগ’ এর ফসরা ফনততর্ৃয়ের অন্তভুবি হয়ে োন। 

অনযানয ছাত্র ফনতারা তায়ক ‘দাদা’ অথর্া ‘র্ড় ভাই’ র্য়ল অবভবহত করয়ত আরম্ভ 

কয়র। 

ছাত্রলীয়গর একজন গুরুত্বপূেব ফনতা এর্ং মুবজয়র্র কায়ছর মানুষ ও আস্থাভাজন 

হওো সয়েও বসরাজ ‘বনউবিোস’ নামক একবট ফগাপন ফসল েুয়লবছয়লন। '৬০ এর 
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দশয়কর শুরু ফথয়কই এই বনউবিোস ফগাপনভায়র্ র্াঙাবল ছাত্রয়দরয়ক ভবতব করয়তা। 

তায়দর বিন্তাগত কাঠায়মা বর্বনমবাে করয়তা এর্ং পূর্ব পাবকস্তায়নর বর্ভবি মূলক 

আয়োলয়নর ফকন্দ্রীে ফনতা বহয়সয়র্ নতবর করয়তা। ১৯৬৯ সায়লর কাছাকাবছ সময়ে 

‘বনউবিোস’ ফসয়লর ফনতারা কটরপন্থী র্াঙাবল জাতীেতার্াদী এর্ং কবথত 

বর্জ্ঞানর্াদী ফসাশযাবলজয়মর দৃবিভবিগুয়লা সমথবন করয়ত আরম্ভ কয়র। 

র্াংলায়দয়শর জাতীে পতাকার বিজাইন নতবর করা, এই পতাকা সর্বপ্রথম উয়িালন 

করা, রর্ীন্দ্রনাথ ঠাকুয়রর ‘আমার ফসানার র্াংলা’ সংগীতয়ক জাতীে সংগীত বহয়সয়র্ 

বনধবারে করা এর্ং ‘পাবকস্তান বজোর্াদ’ এর পবরর্য়তব ‘জে র্াংলা’র ফলাগান ফদো 

- সর্ই কয়রবছয়লা এই বনউবিোস ফসল। েুে িলাকায়ল বসরাজ এর্ং তার সিী ভারত 

সরকার ও ফজনায়রলয়দর েুর্ই কাছাকাবছ বছয়লন। ভারতীে কততবপক্ষ স্বাধীনতা 

সংগ্রামীয়দর মধয ফথয়ক ফর্য়ছ ফর্য়ছ সদসয নতবর করয়তা োয়দরয়ক পরর্তবীয়ত মুবজর্ 

র্াবহনীর ফনততস্থানীে পেবায়ে বনয়োগ করা হয়তা18।  

ভারতীে এয়জন্ট বিিরঞ্জন োর আয়লািনা পূয়র্ব বগয়েয়ছ, তার সয়িও বসরায়জর েুর্ই 

ঘবনষ্ঠ সম্পকব বছয়লা। র্াংলায়দয়শর অভুযদয়ের পয়রও বসরাজ প্রােই বিিরঞ্জয়নর 

সয়ি সাক্ষায়তর উয়দ্দয়শয কলকাতাে ফেয়তন এর্ং তার কায়ছ অর্স্থান করয়তন। 

১৯৭৫ সায়লর ফেই বদয়ন মুবজর্য়ক হতযা করা হে, ফসবদনও বসরাজ বিিরঞ্জয়নর 

কলকাতার আর্াসস্থয়ল অর্স্থানরত বছয়লন। বসরাজ স্বীকার কয়রন, ১৯৭০ সায়লর 

শুরুর বদয়ক ফজল ফথয়ক মুবি পাওোর আয়গ বনউবিোয়সর লক্ষয-উয়দ্দশয সম্পয়কব 

 
18 ‘মুহজব বাহিে়ী’ িল বাঙাহল স্বার়্ীেতা সংগ্রানম অংশগ্রিণকার়ীনদরনক হেনয গহঠত একহি হবনশষ দল। 
হবনরাি়ী ও হবপ্লব়ীনদরনক হেমূতলকনমত দি ভারত়ীয র' সংস্থার কমজর কজোনরল সুজে হসং আবানের কেতৃনত্ব 
এই বাহিে়ী গঠে করা িনযহিল। আবাে বাঙাহল হসরাজুল আলম োে, (মুহজনবর ভাহগো) কশে িজলুল িক 
মহে এবং কতািানযল আিমনদর সািাযয ও সিাযতায দলহি গঠে কনরে। (স্বার়্ীেতার সংগ্রাম়ী দলনক বাঙাহল 
হলবানরশে কিাসত োনমও র্াকা িনতা)। বাংলানদনশর স্বার়্ীেতাকাম়ীনদর ি়ীি কজোনরল এম এ হজ ওসমাে়ী 
এই গ্রুপ গঠে এবং এর লিয উনদ্দনশযর বযাপানর অবগত হিনলে ো। মুহজব বাহিে়ী ১৯৭১ সানলর জুনে 
ভারনত গহঠত িয। গ্রুপহির মজবুত রাজবেহতক লিয উনদ্দশয হিল। গ্রুপহি পুনরাপুহরভানব হবশ্বস্ততা ও 
অি়ীকানরর কিনত্র মুহজব ককহিক হিল। বাংলানদশ়ী স্বার়্ীেতাকাম়ীনদর মানে মুহজব হবনরার়্ীনদরনক হিহিত 
করার জেয কজোনরল আবাে এই গ্রুপহি গঠে কনরে। আরও হবস্তাহরত জাোর জেয হেননাক্ত করিানরন্স 
রষ্টবয:  

কমজর কজোনরল সুরুর কিাসাইে রহিত The irregular forces of Bangladesh Liberation War”, 
Daily Star, March, 26,2020 
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মুবজর্ অর্বহত বছয়লন না। তার ফিয়ে র্ড় কথা, বসরাজ একথা র্য়লন ফে, ‘মুবজর্ 

জে র্াংলার বর্রুয়ে বছয়লন এর্ং র্াংলায়দয়শর জনয একবট জাতীে পতাকা নতবরর 

র্যাপায়রও তার আপবি বছয়লা’19। 

ো ফহাক বসরাজ এর্ং তার কটরপন্থী জাতীেতার্াদী ফসাশযাবলেয়দর ময়তর 

আবধয়কযর বভবিয়ত মুবজয়র্র বিন্তা িাপা পয়ড় োে। তয়র্ মুবজর্ তায়দর িায়পর ময়ধয 

না এয়স বনজ বসোয়ন্ত বস্থর থায়কন এর্ং স্বাধীনতার একতরো ফঘাষো ফথয়ক বর্রত 

থাকয়ত সেল হন। র্াস্তবর্ক পয়ক্ষ বতবন বনয়জর ফমধা বদয়ে এই সর্ বকছু জে কয়রন।  

মুবজর্ ফলাকয়দরয়ক ফস কথা ফশানায়ত পারদশবী বছয়লন, ো ফলায়করা তার কাছ ফথয়ক 

শুনয়ত িাইয়তা অথর্া ফশানার আশা রােয়তা। পাবকস্তান বর্ভবির বর্রুয়ে থাকা 

পাবকস্তাবনয়দর সাময়ন বতবন বনয়জয়ক বর্শ্বস্ত ও স্বয়দশয়প্রমী পাবকস্তাবন বহয়সয়র্ 

উপস্থাপন করয়তন। একই সময়ে বনয়জর দয়লর র্াংলায়দশ সমথবক কটরপন্থীয়দর 

সাময়ন বতবন বনয়জয়ক প্রােই একজন কটর র্াঙাবল জাতীেতার্াদীর ভূবমকাে 

উপস্থাপন করয়তন। 

 

ভুনটার ভূজমকা 
১৯৭১ সায়লর ঘটনার্লীর জনয দােী বছয়লন জুলবেকার আলী ভুয়টা। বতবন একজন 

অগ্রেী ভূবমকা পালনকারী বছয়লন, বেবন সকল বকছুর কলকাবঠ নাড়াবচ্ছয়লন। 

ফলেয়কর রাে অনুোেী - ঢাকা পতয়নর জনয মুবজয়র্র ফিয়ে কয়েক গুে ফর্বশ দাে 

আয়রাবপত হে পাবকস্তাবন ফসনার্াবহনীর ফনততর্ৃে এর্ং ভয়ুটার ওপর। 

১৯৭০ সায়লর বনর্বািয়ন ভুয়টার দল ৮৮বট আসন লাভ কয়র আর আওোমী লীগ 

লাভ কয়র ১৬০বট আসন। তা সয়েও ভুয়টা এর্ং দেলদার িবরয়ত্রর পাবকস্তাবন 

ফজনায়রলরা ১৯৭১ সায়লর মািব মায়স অথর্া তারও পয়রর ফকান একটা সময়ে 

মুবজয়র্র কায়ছ ক্ষমতা হস্তান্তর করয়ত অস্বীকার কয়র। এটাই বছয়লা ফমৌবলক কারে, 

োর দরুন উদ্ভূত পবরবস্থবত ও ঘটনার্লী বনয়জ ফথয়কই ভারয়তর মূল পবরকল্পনা -

 
19 হসরাজুল আলম োে, আহম হসরাজুল আলম োে: একহি রাজবেহতক জ়ীবোনলেয, সংকলে ও রিো: 
শামসুহদ্দে কপযারা। 
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অথবাৎ ‘দ্রুত পবরিাবলত সামহরক অযাকশনের মাধযয়ম পাবকস্তানয়ক বর্ভি কয়র 

ফদোর’  পয়থ অগ্রসর হে। পবরবস্থবতর কারয়ে র্াধয হয়েই পাবকস্তান বিয়সম্বয়রর ৩ 

তাবরয়ে ভারয়তর বর্রুয়ে েুে ফঘাষো কয়র। পরর্তবীয়ত ো ঘয়ট তা ইবতহাস। 

এসর্ কারয়েই ইোবহো মুবজর্ এর্ং নযাশনাল অযায়সম্ববলয়ক ক্ষমতা হস্তান্তর করার 

বসোন্ত স্থবগত কয়রন। বতবন িাবচ্ছয়লন পাবকস্তায়নর আগামী সরকার গঠয়নর জনয 

মুবজর্ এর্ং ভুয়টায়ক ফেন একক ফকান বসোয়ন্তর উপর একমত করা োে। বকন্তু 

নযাশনাল অযায়সম্ববল অবধয়র্শন মুলতবর্র সংর্াদ ১৯৭১ সায়লর ১লা মায়িব প্রিাবরত 

হওো মাত্রই তাৎক্ষবেক প্রবতবিো বহয়সয়র্ আওোমী লীয়গর ছাত্র েন্ট ‘ছাত্রলীগ’ 

রাজপয়থ বর্য়ক্ষাভ প্রদশবয়নর জনয ফর্র হয়ে আয়স। 

১৯৭৮ সায়ল বজোউল হয়কর উপর ফথয়ক বনয়জর নজরর্েী উবঠয়ে ফনোর উপর 

ইোবহো োয়নর একবট ফগাপন হলেনামা লায়হার হাইয়কায়টব জমা হে। ফসোয়ন বতবন 

পাবকস্তান বর্ভবির জনয মুবজর্য়ক নে র্রং ভুয়টায়ক দােী সার্যস্ত কয়রন। তায়ত র্লা 

হয়েয়ছ: 

“পাবকস্তান বর্ভবির জনয মুবজর্ নে র্রং ভুয়টা দােী। ১৯৭১ সায়ল ভয়ুটার অর্স্থান 

ও নর্ষমযমূলক আিরে পাবকস্তায়নর ঐয়কযর জনয ফশে মুবজয়র্র ছে দো দাবর্র 

ফিয়ে ফর্বশ ক্ষবতকর বছয়লা। ভুয়টার পয়দর ফলাভ ও অনমনীে অর্স্থায়নর কারয়ে পূর্ব 

পাবকস্তায়ন বর্য়দ্রাহ সংগবঠত হে। র্াঙাবলয়দর সায়থ তার নর্ষমযমূলক আিরয়ের 

কারয়ে পাবকস্তায়নর বর্ভবি ফরাধ করা সম্ভর্ হেবন এবং পূবত পাহকস্তাে ফভয়ঙ 

আলাদা হয়ে োে।20 

ইোবহো োন তার ওই র্িয়র্য র্য়লয়ছন ফে, ‘পাবকস্তাবন ফজনায়রলরা তায়ক দার্ার 

ঘুোঁবটর ময়তা র্যর্হার কয়রয়ছ।’ ১৯৭১ সায়লর শুরু ফথয়ক বনয়ে ১৯৭১ এর 

বিয়সম্বয়র ভুয়টার পক্ষ ফথয়ক সয়র আসার বসোন্ত ফনোর পূর্ব পেবন্ত - ইোবহো 

োয়নর পূর্ব পাবকস্তায়নর ভবর্ষযৎ বর্ষয়ে কারও সায়থ সময়ঝাতামূলক আলাপ 

আয়লািনার ফকান সুয়োগ বছয়লা না । 

 
20 জুোনযদ আিমদ কথনক প্রাপ্ত Creation of Bangladesh: Myths Exploded (“Affidavit of 
General (ret) Agha Muhammad Yahya Khan, In The Lahore High Court, Lahore, 
29th May 1978”, Annexture-10). 
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ফশে মুবজর্ পাবকস্তানয়ক দুই টুকয়রা হওোর পবরেবত ফথয়ক র্াোঁিায়ত এর্ং 

পাবকস্তায়নর বর্ভবি ফরাধ করয়ত র্যথব হন। একই সময়ে ইচ্ছাকততভায়র্ র্রার্য়রর 

ময়তা একই অর্স্থান ধয়র ফরয়ে বর্ভবিয়ক আরও অগ্রসর কয়র ফদন ভুয়টা। ফশে 

মুবজর্ সেল হয়ত পায়রনবন। কারে বতবন তার দয়লর কটরপন্থী েরু্কয়দর শবি 

বনেন্ত্রয়ে রােয়ত পানরেহে। আর ভুয়টা সেল হর্ার কারে হয়লা: কস পাবকস্তায়নর 

ফসই শাসক ফেবের প্রহতহেহর্ত্ব করনতা, োয়দর র্ংশগত ও উপবনয়র্শর্াদী িহরনত্রর 

সানথ পাহকস্তাে হবভহক্তর ককৌশলই মাোেসই বছয়লা। পূয়র্বর ময়তাই পাবকস্তান 

একবট শবিশালী ফকন্দ্রীে সরকায়রর অধীয়ন থাকার প্রয়োজন বছয়লা, ফেোয়ন পূর্ব 

পাবকস্তান শুধ ুএকটা র্াজার বহয়সয়র্ র্যর্হার হয়র্। েবদ ফসটা সম্ভর্ না হে, তাহয়ল 

পূর্ব পাবকস্তান বর্ভি হওোই ফেে। এই দুইয়ের মাঝোয়ন তায়দর বনকট তততীে 

ফকান পথ বছয়লা না।21 

তাই এমনটাই ময়ন হে ফে, ১৯৭১ সায়লর মািব মায়স ফশে মুবজর্ নে; র্রং ভুয়টার 

ময়তাই র্াঙাবল বর্য়রাধী পাবকস্তাবন ফজনায়রলরাই দায়ী হিনলে। এম তাজউবদ্দন ও 

বসরাজুল আলয়মর অনুসারীরাও দােী বছয়লন। োরা পাবকস্তানয়ক বর্ভি করার 

ফক্ষয়ত্র বনয়জয়দর ভায়গর দাবেত্ব বঠকঠাকভায়র্ পালন কয়র। এয়ক্ষয়ত্র বকছ ুরাষ্ট্রও 

ভূবমকা ফরয়েয়ছ; ফেমন ফসাবভয়েত ইউবনেন এর্ং ভারত। এরা েুর্ই বসোন্তমূলক 

ভূবমকা পালন কয়রবছল।  

ঢাকার পতনের িেয োযী সক? 

পূয়র্বর আয়লািনা ফথয়ক পাঠয়কর কায়ছ স্পি ফে, ১৯৭১ সায়লর ঘটনার্লী দৃশযমান 

হর্ার ফপছয়ন একাবধক ধরয়নর ফর্শ বকছ ু কােবকারে সবিে বছয়লা। ফজয়ন র্ুয়ঝ 

পবিম পাবকস্তানীয়দর হায়ত পূর্ব পাবকস্তায়নর স্বায়থবর র্বল হওো, সামবরক ফনততত্ব, 

ভ-ূরাজননবতক কারেসমূয়হর বভবিয়ত ভারত ও রাবশো কততবক পাবকস্তানয়ক বর্ভি 

করার আকাঙ্ক্ষা, পবিম পাবকস্তায়নর োর্বলশয়ময়ন্টর পক্ষ ফথয়ক র্াঙাবল 

মুসহলমফদরয়ক তুচ্ছ তাবচ্ছলয করা, কটরপন্থী ছাত্র সংগঠন এর্ং ফসগুয়লার র্াঙাবল 

জাতীেতার্াদী দৃবিভবি - এই সমস্ত বর্ষে বমবলয়ে অর্স্থা এমন হয়ে োে ফে, 

 
21 মওদুদ আিমদ রহিত Bangladesh: Constitutional Quest for Autonomy 



ঢাকার পতনের জেয দায়ী কক? (পর্ব – ২) • 24 
 

 

 

সার্বয়ভৌম র্াংলায়দশ প্রবতষ্ঠা না কয়র আর উপাে থায়ক না। ভারয়তর ফিৌকস মুশবরক 

রাজনীবতবর্দ ইবেরা গান্ধীও বসোন্তমূলক ভূবমকা পালন কয়রন। ইবতপূয়র্ব তার বপতা 

ফনয়হরু ১৯৬৩ সায়ল ো বকছ ুকরয়ত অস্বীকতবত জানান, ১৯৭১ সায়ল গান্ধী ফসই 

সর্ বকছ ুকরার দুঃসাহস ফদোন। 

মুবজর্ুর রহমান এই সমস্ত বর্ষয়ের ফপছয়ন ভূবমকা ফরয়েবছয়লন। বকন্তু বতবন একমাত্র 

ভূবমকা পালনকারী র্যবি বছয়লন না। আর সর্য়িয়ে অগ্রেী ভূবমকা পালনকারী র্যবি 

– এটা ফতা আরও আয়গ বছয়লন না।  

মুবজর্ একজন ফপশাদার রাজননবতক র্যবি বছয়লন। বতবন বনয়জর লয়ক্ষযর পয়থ 

অগ্রসর হওোর জনয সর্ দলয়ক রাবজ েুবশ রােয়ত িাইয়তন। বতবন আইেুর্ ও 

ইোবহোয়ক এ বর্ষয়ে আশ্বস্ত করয়ত সমথব হন ফে, বতবন একজন পাবকস্তাবন 

স্বয়দশয়প্রমী। বকন্তু ফসইসয়ি আগরতলা ষড়েয়ন্ত্রও বতবন ফোগসাজশ রায়েন এর্ং 

তার দয়লর কটরপন্থী স্বাধীনতাকামী ছাত্র ফনতায়দরয়কও েুবশ ও আশ্বস্ত রােয়ত 

সেল হন। বতবন তার সমথবক জনসাধারয়ের অস্পি, ফধাোঁোশাপূেব আয়র্গ উদ্দীপনা 

ও দলান্ধতায়ক বনয়জর উয়দ্দশয র্াস্তর্ােয়নর জনয অতযন্ত বনপুেভায়র্ র্যর্হার কয়র 

পূর্ব র্াংলাে সর্য়িয়ে গুরুত্বপূেব ফনতার মেবাদাে বনয়জয়ক অবভবষি কয়রন। 

দুইবট নতুন রাষ্ট্র পাবকস্তান ও র্াংলায়দয়শর সৃহষ্টনত কৃহতত্ব হবনবিোে মুবজয়র্র তুলনা 

হয়ত পায়র বজন্নাহ সায়হয়র্র সয়ি। বজন্নাহ তার কমবকুশলতার মাধযয়ম অয়নক 

পবরর্তবন এয়নবছয়লন। ১৯৪৭ সায়লর মাঝামাবঝ পেবন্ত বতবন বব্রবটশ ভারত বর্ভবির 

ফক্ষয়ত্র সময়ঝাতা করার জনয ফর্শ উবুে ও রাবজ বছয়লন। একইভায়র্ ফশে মুবজর্ও 

পাবকস্তায়নর প্রধানমন্ত্রী বহয়সয়র্ পাবকস্তানয়ক বনয়জর অধীয়ন ঐকযর্ে ও অবর্ভি 

রাোর জনয পুয়রাপুবর সয়িি বছয়লন। েবদ ফনয়হরু এর্ং কংয়গ্রস পাবটবর অনযানয 

বলিাররা একবট ফেৌথ ও ঐকযর্ে বহেুস্তায়নর প্রস্তায়র্ একমত হয়ে ফেত, মুসবলম 

সংেযাগবরষ্ঠ প্রয়দশগুয়লায়ত উপেুি পবরমাে স্বােিশাসয়নর বভবিয়ত েবদ ফদশ 

অেি থাকার বসোন্ত হয়তা, তাহয়ল আজ দুবনোর র্ুয়ক ফকান পাবকস্থায়নর অবস্তত্ব 

থাকয়তা না। 

বজন্নাহ বহেুস্তাবন মুসবলময়দর একক তজুবমান (মুেপাত্র) বছয়লন। বকন্তু পূর্ব 

পাবকস্তায়ন ফশে মুবজর্ র্াঙাবলয়দর একক রাহর্ার ও মুেপাত্র বছয়লন না। ১৯৭১ 
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সায়লর ২৫ মািব পাক ফেৌয়জর অপায়রশন আরম্ভ হওোর আয়গও ফশে মুবজয়র্র 

অয়নক কায়ছর সিী এর্ং মাওলানা ভাসানীর ময়তা র্ড় মায়পর রাজনীবতবর্দরা পূর্ব 

পাবকস্তান অথর্া র্াংলায়দয়শর জনয পুয়রাপুবর স্বাধীনতা ও সার্বয়ভৌময়ত্বর পয়ক্ষ 

বছয়লন। তায়দর বর্পরীয়ত ফশে মুবজর্ পূর্ব পাবকস্তায়নর স্বাথত রিার জেয অবর্ভি 

পাবকস্তায়ন শুধ ুজনবনর্বাবিত শাসন এর্ং পূবত ও পহিম পাহকস্তানের সমাে অহর্কার 

বনবিত করয়ত িাবচ্ছয়লন। 

এবদয়ক ভুয়টা এর্ং দেলদার স্বভায়র্র পাবকস্তাবন ফজনায়রলরা কেয়নাই এটা িাই 

ফতা না ফে, পাবকস্তায়নর উপর র্াঙাবল সংেযাগবরষ্ঠ জনগয়ের বনর্বাবিত সরকায়রর 

শাসন প্রবতবষ্ঠত ফহাক। পাবকস্তাবনরা বর্বভন্ন ধরয়নর র্ড় র্ড় শতব ফদোয়তা। ২৫ ফশ 

মায়িবর ফসনা অপায়রশন এর্ং পূর্ব পাবকস্তায়ন জাবতগত বনধয়নর মাধযয়ম েুে র্াোঁবধয়ে 

তারা পাবকস্তায়নর উভে র্াহুর মায়ঝ ফকান রকম সময়ঝাতা ও সবন্ধ িুবির 

সম্ভার্নায়ক দূর কয়র ফদে। পরর্তবীয়ত পাবন অয়নকদূর গবড়য়ে োে এর্ং বেয়র আসা 

সম্ভর্ হে না। 

ফলাফল ও শিক্ষা  

১৯৪৭ সাল ফথয়ক ১৯৭১ সায়লর ঘটনার্লী আমায়দর জনয অয়নক বশক্ষা ও দৃিান্ত 

র্হন কয়র আয়ছ। এই র্াস্তর্তা ফর্াঝা অতযন্ত জরুবর ফে, সাবহতয-সংস্কতবত, র্ংশধারা 

এর্ং দৃবিভবির বভবিয়ত ফকান জাবত ফগাষ্ঠীয়ক পরাস্ত করার ফিিা কেনও সেল হে 

না। বনয়জয়দর রুসম ফরওোজ, ভাষা, রুবি-প্রকতবত ও দৃবিভবি অনযয়দর উপর 

িাবপয়ে ফদো োে না। ফকান জাবত ফগাষ্ঠী এটা ফময়ন বনয়ত পছে কয়র না। এজনয 

আোহ তাআলা আমায়দরয়ক ঈমান ও তাওহীয়দর বভবিয়ত ঐকযর্ে কয়রয়ছন, 

পরস্পয়র জুয়ড় থাকার বনয়দবশ বদয়েয়ছন। এটাই ফসই পবরিে ো অনয সকল পবরিে 

ও বনদশবয়নর ফিয়ে মূলযর্ান। েেন আমরা ঈমায়নর বভবিয়ত ঐকযর্ে ও পরস্পর 

সংহত হই, তেন আমরা অনয জাবতর তাহেীর্-তামাদ্দুন, রুসম-ফরওোজ, প্রথা-

প্রিলন, ভাষা, স্বভার্-সংস্কতবত এর্ং র্ংশধারায়ক েো করয়ত এর্ং ফসসর্ ফময়ন 

বনয়ত বশবে (তয়র্ ফসটা এই শয়তব, এগুয়লার ফকানটাই আোহর শরীেয়তর সয়ি 

সাংঘবষবক হয়ত পারয়র্ না)। এভায়র্ই আমরা এয়ক অপয়রর বারা উপকতত হই।  

আোহ সুর্হানাহুওো তাআলা ইরশাদ কয়রন: 
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ْنٰثى َوَجَعلْٰنُكْمَ ُشُعْوًبا و َقََبٓائَِلَ لَِتَعا َرفُْوا ُ َكرَ  و َا ْنَ ذَ ن َا َخلَْقٰنُكْمَ م ِ اََ ي َُها الن َا ُسَ اِ  ٰيٰۤ
َ َخِبْيَر   َ ََ عَلِْيمر َ الل ٰ ََ ْتٰقٮُكْمَ   َ اِن َ َِ ا ْكَرَمُكْمَ ِعْنَدَ الل ٰ َ َ ا  اِن َ

অথব: “ফহ মানর্, আবম ফতামায়দরয়ক এক পুরুষ ও এক নারী ফথয়ক সৃবি কয়রবছ 

এর্ং ফতামায়দরয়ক বর্বভন্ন জাবত ও ফগায়ত্র বর্ভি কয়রবছ, োয়ত ফতামরা পরস্পয়র 

পবরবিবত হও। বনিে আোহর কায়ছ ফস-ই সর্বাবধক সম্ভ্রান্ত ফে সর্বাবধক 

পরয়হজগার। বনিে আোহ সর্বজ্ঞ, সর্বকছুর ের্র রায়েন।” (সূরা আল হুজুরাত 

আোত নং ৪৯:১৩) 

আমায়দর বপ্রে নর্ী সাোোহু আলাইবহ ওোসাোম বর্দাে হয়জর ভাষয়ে এরশাদ 

কয়রয়ছন: 

 فليس لعربي على عجمي فضل ول  لعجمي على عربي فضل ول  ألسود على أبيض 

  ول  ألبيض على أسود فضل إل  بالتقوى 

অথব: “তাকওোর নর্বশিয ছাড়া অনয ফকান বদক ফথয়ক ফকান আজমীর ওপর ফকান 

আরয়র্র, ফকান আরয়র্র ওপর ফকায়না আজমীর, ফকান সাদা িামড়ার ওপর কতষ্ণ 

র্য়েবর এর্ং ফকান কতষ্ণ র্য়েবর ওপর ফকান সাদা িামড়ার ফলায়কর ফকান রূপ মেবাদা 

ও ফেষ্ঠত্ব ফনই।”22 

ইসলামী বশক্ষাগুয়লা কতই না সুের! এটা ফসই ইসলাম ো আবর্বসবনোর ফর্লাল 

রাহযযাল্লাহু আনহু এর্ং কুরাইয়শর মুসআর্ রাহযযাল্লাহু আনহুয়ক এক কয়র বদয়েয়ছ। 

এই ইসলাম পারয়সযর সালমান রাবেোোহু আনহু এর্ং ফরায়মর শুহাইর্ রাহযযাল্লাহু 

আনহুয়ক বমবলয়ে বদয়েয়ছ। এই ইসলাম আউস ও োজরাজ ফগায়ত্রর জাবন 

দুশমবনগুয়লায়ক (প্রায়ের শত্রুতা) ভ্রাততয়ত্বর র্ন্ধয়ন পায়ে বদয়েয়ছ।  

ইসলাম কতই না বিিাকষবক! ফগাটা পৃবথর্ীয়ত ছবড়য়ে থাকা অগবেত ফগাষ্ঠী এর্ং পূর্ব 

ফথয়ক পবিয়মর কতশত জাবতয়ক ভ্রাততয়ত্বর পতাকাতয়ল ঐকযর্ে কয়রয়ছ। কত 

িমৎকার এই ইসলাম, ো এমন এক র্যর্স্থা প্রদান কয়রয়ছ ফেোয়ন সর্ ধরয়নর 

 
22 তাবরাে়ী রহিত আল-মুজামুল কাহবর 
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পুরয়না ও সংকীেব দৃবিভবির মানুষগুয়লা ঈমান ইনসায়ের বভবিয়ত ঐকযর্ে হয়ে 

বগয়েয়ছ। বকন্তু পবরতায়পর বর্ষে হয়চ্ছ, আজ আমরা নতুন নতুন রাজননবতক বিন্তা, 

সাম্রাজযর্াদী দৃবিয়কাে, নতুন নতুন জাবতবিন্তা ও দৃবিভবির কারয়ে একবট পূেবাি ও 

দৃিান্তমূলক আদশব ফথয়ক কতটা দূয়র িয়ল বগয়েবছ!! 

পাবকস্তায়নর সায়থ বর্শ্বাসঘাতকতা ফশে মুবজর্ আসার অয়নক আয়গই হয়েবছয়লা; 

১৯৭১ সায়ল জমায়না ফক্ষাভ বর্য়ফাবরত হওোরও আয়গ। পাবকস্তায়নর সয়ি 

অবর্শ্বস্ততা ও বর্শ্বাসঘাতকতা ফতা মুসবলম লীগও কয়রয়ছ। এরা উপমহায়দয়শর 

মুসহলমফদরয়ক ইসলামী ভূেয়ির স্বপ্ন ফদবেয়ে স্বপ্নপূরয়ের পয়থ কেনও পা র্াড়ােবন। 

ইসলায়মর নায়ম তারা এমন এক ধমবহীন ফসকুযলার রাষ্ট্র প্রবতষ্ঠা কয়রয়ছ, ো আজ 

পেবন্ত ইসলায়মর সর্ব বনকতি শত্রুয়দর সাহায়েয কাজ কয়র োয়চ্ছ। 

পাবকস্তায়নর সয়ি বর্শ্বাসঘাতকতা পাক ফসনার্াবহনীই কয়রয়ছ। তারা পাবকস্তায়নর 

জয়েরও আয়গ পবিমায়দর তায়র্দার ও ফগালাম বছয়লা এর্ং আজও আয়ছ। এই 

ফসনার্াবহনীর বর্য়শষ দক্ষতা হয়লা মুসহলমফদরয়ক হতযা করা—িাই তারা পূর্ব 

পাবকস্তায়নর মুসহলম ফহাক অথর্া আেগাবনস্তায়নর র্িবায়রর পায়শ র্সর্াসকারী 

ফগাত্রগুয়লার মুসহলম ফহাক। 

পাবকস্তায়নর সায়থ বর্শ্বাসঘাতকতা ফতা কয়রয়ছ সুশীল সমায়জর বারা প্রভাবর্ত 

রাজননবতক ফেবেগুয়লা, োরা এক রকয়মর উিরাবধকার সূয়ত্র শাসন র্যর্স্থাে শাবমল 

হয়ে আয়ছ এর্ং পুয়রা ফদশয়ক োরা বনয়জয়দর জবমদাবর ময়ন কয়র। 

পাবকস্তায়নর সয়ি বর্শ্বাসঘাতকতা ফতা ঐবদন হয়ে ফগয়ছ, ফেবদন মানর্ রবিত আইন-

কানুন ও দৃবিভবি ইসলায়মর ফিয়ে ফর্বশ গুরুত্ব ও মেবাদা লাভ কয়রয়ছ। আজ আমরা 

ফদবে ফে, পবিমা সংস্কতবতর LGBTQ ধরয়নর অসভযতায়ক প্রকায়শয পাবকস্তায়ন 

অনুয়মাদন ফদো হয়চ্ছ। এটা হয়চ্ছ ঐ রাষ্ট্রর্যর্স্থার অর্স্থা, ফে রাষ্ট্র ইসলায়মর নায়ম 

কায়েম হয়েবছয়লা। 

অপর বদয়ক র্াঙাবলয়দর হায়ত বক এয়সয়ছ? আজ র্াংলায়দশ রাষ্ট্রবট ভারয়তর 

আয়র্িনীয়ত বনরূপাে একবট রায়ষ্ট্র পবরেত হয়েয়ছ। আজ সংস্কতবত ও র্াঙালী 

পবরিয়ের নায়ম ইসলায়মর উপর আিমে করা হে। সরকার জনসাধারেয়ক গুম কয়র 

ফেয়ল, েুন কয়র। প্রধানমন্ত্রী এর্ং তার বনকতি সহকারীরা িলার লুট করয়ত র্যস্ত। 
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উলামায়ে ইসলাম নজরর্েী ও ফজয়ল আর্ে। ইলয়ম নর্র্ীর বশক্ষাথবী ও ধারক 

র্াহকয়দর উপর গুবল করা হে। মা ফর্ানয়দর সম্ভ্রম, সম্মান ফহোেয়ত ফনই। পুরুষরাও 

অপমান ও লাঞ্ছনার বশকার হয়চ্ছ বনেবমত। 

র্াস্তর্তা হয়লা, পাবকস্তান এর্ং র্াংলায়দশ উভে ফদশ বনজ বনজ দাবেত্ব পালয়ন র্যথব 

হয়েয়ছ। উপমহায়দয়শর মুসহলমফদর িাওো বছয়লা ‘ইসলাম’। তারা একমাত্র আোহর 

দাসয়ত্বর অধীয়ন আসার আকাঙ্ক্ষা ফপাষে করয়তা। বকন্তু এর পবরর্য়তব তারা বক 

ফপয়েয়ছ?  

ফকাথাও আয়মবরকা আর ফকাথাও ভারয়তর দাসত্ব! তাহয়ল আমরা বক অজবন করলাম 

আর বক হারালাম? আমরা কায়দর আনয়ে অংশ বনয়র্া, আর কায়দরয়ক ফদাষ বদয়র্া? 

ফসটা ফকান পথ, ো আমায়দর অর্লম্বন করা উবিত বছয়লা? অবভষ্ঠ লয়ক্ষয ফপৌোঁছায়নার 

জনয বকরূপ পদয়ক্ষপ ফনো প্রয়োজন বছয়লা? 

কতটা সমে পার হয়ে োয়চ্ছ, আর আমরা অন্ধকায়রর ময়ধয হাতয়ড় ফর্ড়াবচ্ছ। একটা 

দীঘব সমে ধয়র আমরা পরস্পয়র েুে কয়র োবচ্ছ। দীঘব একটা কাল ধয়র আমরা মানর্ 

রবিত আইন-কানুন ও দৃবিভবির মায়ঝ হাবরয়ে বগয়ে নীরর্ হয়ে আবছ।  

এেন সমে এয়সয়ছ আমায়দর ফজয়গ ওঠার। সমে এয়সয়ছ সতযপায়ন অগ্রসর হর্ার। 

আয়লার রাজপয়থ উয়ঠ আসার সমে এয়সয়ছ। বনয়জয়দর ইসলাম বনয়ে গবর্বত 

উপমহায়দয়শর মুসহলম—িাই পাঞ্জাবর্ ফহাক অথর্া বসবন্ধ, পশতুন ফহাক বকংর্া 

আরাকানী, র্াঙালী ফহাক অথর্া তাবমল, বকংর্া অনয ফে ফকান জাবতয়গাষ্ঠীর মুসহলম 

ফহাক না ফকন - সকয়লই একসয়ি অজ্ঞতার অন্ধকার ফথয়ক ফর্র হয়ে ইসলায়মর 

আয়লাকমে রাজপয়থ কাোঁয়ধ কাোঁধ বমবলয়ে ফহোঁয়ট িলার সমে হয়েয়ছ। তাওহীদ ও 

একত্বর্ায়দর বর্শুে বভবির উপর দাোঁবড়য়ে বজহাদ কয়র সুজলা-সুেলা সজীর্ শযামলা 

অঞ্চয়লর িমৎকার মানুষগুয়লায়ক স্বাধীন করা এর্ং সাত আসমায়নর উপর ফথয়ক 

আোহর পক্ষ ফথয়ক অর্তীেব পবর্ত্র শাসনর্যর্স্থা কায়েম ও র্াস্তর্ােন করা 

উপমহায়দয়শর সকল মুসলমায়নর দাবেত্ব।  

 

*** 


